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Abstrak—Pengembangan sistem adalah suatu usaha untuk ekspansi kualitas sistem sehingga terus
berubah menjadi lebih baik. Pengurus cabang (pengcab) Taekwondo Indonesia merupakan susunan
kepengurusan Taekwondo di Kota/Kabupaten yang belum memiliki suatu sistem dalam
mendukung kegiatan administrasi organisasi. Pada Pengcab Taekwondo Indonesia terdapat Ujian
Kenaikan Tingkat (UKT) sabuk yang merupakan syarat bagi Taekwondoin sebagai media untuk
menguji kualitas dan kelayakan dengan cara memenuhi poin penilaian yang ditentukan dan
dinilai oleh penguji. Penilaian Penguji amat lah penting untuk mempermudah penguji dalam
memberikan penilaian yang ditujukan kepada Taekwondoin yang sedang mengikuti UKT sabuk.
Namun, belum adanya sistem penilaian penguji saat ini sehingga memiliki permasalahan yaitu
dimana penguji mengisi penilaian secara tertulis menggunakan lembar penguji. Dari pokok
masalah tersebut maka diperlukan peningkatan pada penilaian penguji agar dapat diakses secara
online pada UKT sabuk Taekwondo agar menjadi lebih terstruktur, terarah, efektif serta jauh lebih
efisien dan dapat diakses secara online. Pada pengembangan sistem penilaian Penguji ini
menggunakan salah satu Framework PHP yaitu Laravel Framework.
Keywords— Ujian Kenaikan Tingkat, Penilaian Penguji, Taekwondo
Abstract—System development is an attempt to expand the quality of the system so that it
continues to change for the better. The branch manager (pengcab) of Taekwondo Indonesia is a
Taekwondo management structure in the City / Regency that does not yet have a system to
support the organization's administrative activities. In Pengcab Taekwondo Indonesia, there is a
Belt Increase Test (UKT) which is a requirement for Taekwondoin as a medium to test quality and
feasibility by fulfilling the assessment points determined and assessed by the examiner. The
examiner's assessment is very important to make it easier for the examiners to provide an
assessment aimed at Taekwondoin who are following the belt UKT. However, there is no current
assessment system for examiners so that it has problems, namely where the examiners fill in the
assessment in writing using the test sheet. From the point of the problem, it is necessary to
increase the assessment of examiners so that they can be accessed online at the Taekwondo belt
UKT to be more structured, directed, effective and far more efficient and can be accessed online.
On the development of the scoring system, the examiner uses one of the PHP frameworks, Laravel
Framework.
Keywords— Test for Increase in Level, Test for Assessment, Taekwondo

I. PENDAHULUAN
Informasi adalah kunci keberhasilan dalam
berkomunikasi.[1] Sistem Penilaian Pengujian sangat
penting dalam proses menjalankan tugas akhir uji
coba.[2] Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) sabuk adalah
suatu kegiatan dengan tujuan menguji serta
mengevaluasi kemampuan Taekwondoin untuk naik
ke tingkat sabuk berikutnya, Taekwondoin
mempresentasikan gerakan teknik tangan, teknik kaki,
dan rangkaian gerakan sesuai poin penilaian tersebut
pada Penguji. Pengertian Penilaian adalah proses
pengumpulan serta pengolahan informasi yang

memiliki makna dalam pengambilan keputusan dan
penentuan kualitas Taekwondoin. Penilaian juga bisa
menjadi acuan untuk mendapatkan informasi tentang
Taekwondoin seberapa baik hasil latihan maupun
yang sudah diraih oleh Taekwondoin. Hasil penilaian
bisa berupa nilai kuantitatif (angka) dan nilai kualitatif
(pernyataan naratif dalam kata-kata). Penilaian adalah
sikap dan persepsi positif terhadap pengetahuan,
pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan,
perluasan dan pendalaman pengetahuan, penggunaan
pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir
produktif.[3]
Mutu serta pengetahuan dunia beladiri
Taekwondo berikut dengan elemen nya saat ini
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tentunya tidak terlepas dari penggunaan teknologi
komputer sebagai salah satu penghubung yang banyak
memberikan manfaat. Teknologi pun saat ini tidak
hanya menjangkau perkantoran, instansi-instansi
masyarakat seperti Universitas. Tetapi, sampai ke
Page | 158 dunia beladiri Taekwondo. Akan tetapi pemenuhan
kebutuhan atas informasi pada saat ini tidak lepas dari
penggunaan dan pemanfaatan komputer dengan
semaksimal mungkin. Dibandingkan dengan tidak
adanya teknologi, kurang nya pemahaman atas
teknologi komputer menghambat akses atau jalannya
suatu olahraga beladiri ke dunia luar.
Saat ini pada Pengcab Taekwondo Indonesia
Kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem
penilaian penguji UKT sabuk yang masih manual
dimana setelah penguji memberikan hasil penilaian
ujian, selanjutnya salah satu pengurus Pengcab
Taekwondo Indonesia Kabupaten Tangerang bidang
UKT menginput nilai ke dalam excel. Tetapi pada
sistem yang berjalan saat ini memiliki beberapa
kekurangan dimana sistem penilaian UKT sabuk
Taekwondoin masih konvensional dan saat ini ingin
diterapkan agar bisa diakses secara online. Sistem
penilaian UKT sabuk saat ini masih menginput secara
manual menggunakan form lembar penguji.
Dengan permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu
sistem yaitu Penilaian UKT sabuk yang bisa di akses
secara online. Tujuan dibuat nya sistem penilaian
UKT sabuk adalah mengoptimalkan penilaian UKT,
menghemat waktu dan untuk mempermudah penguji
UKT agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini
dilakukan untuk meningkatkan kualitas serta mutu
dan menganalisa masalah-masalah apa saja yang ada
pada sistem Penilaian Penguji UKT sabuk yang
sedang berjalan saat ini dan melakukan pembuatan
sistem yang memudahkan penguji UKT dalam
memberikan penilaian.

2.

3.

4.

II. METODE PENELITIAN
Metode studi pustaka merupakan teknik
pengumpulan data maupun informasi dengan
menelaah dari berbagai sumber seperti buku, jurnal,
karya ilmiah dan lain-lain.[4] Tinjauan pustaka adalah
sebagai penelusuran terhadap literature yang telah ada
sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini.[5]
Berikut ini 6 (enam) referensi studi pustaka (literature
review), yaitu:
1. Penelitian dilakukan oleh Indri Handayani,
dkk.(2019), yang berjudul “Sistem Penilaian
Penguji pada PESSTA+ S2 berbasis YII Framework
Sebagai Media Penginputan Nilai Sidang Tesis di
Perguruan Tinggi” Penelitian ini membahas tentang
sebuah sistem Penilaian Sidang Tesis Akhir yang
bisa diakses secara online juga bisa di akses pada
sistem PESSTA+. Tujuan dibuatnya sistem ini
adalah untuk mengoptimalkan penilaian sidang,

5.

6.
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memudahkan penguji sidang, efektif, serta
efisien.[6]
Penelitian dilakukan oleh Diah Aryani, dkk. (2017),
yang berjudul “Perancangan PEN+ menggunakan
metode YII Framework pada Perguruan Tinggi
Raharja ” Penelitian ini mengulas tentang Website
PEN+ yang merupakan sistem metode penilaian
pada Perguruan Tinggi Raharja yang bisa diakses
secara online dan terkomputerisasi dimana
mempermudah
dosen
untuk
melakukan
penginputan atau pengoreksian nilai UTS, UAS,
dan ™ juga hal gamifikasi dosen dan kecepatan
informasi yang didapat oleh mahasiswa.[7]
Penelitian dilakukan oleh Erick Febriyanto, dkk.
(2018), yang berjudul “Sistem Penilaian
Pembimbing pada PESSTA+ S2 Berbasis YII
Framework Sebagai Media Penginputan Nilai
Mahasiswa Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi
Raharja” Penerapan ini mengulas tentang PESSTA
+ (Penilaian Sidang Skripsi dan Tugas Akhir Plus)
merupakan sebuah sistem validasi Penilaian
Objektif Sidang yang bisa di akses secara pribadi
dan online yang ditujukan untuk mempermudah
mahasiswa dalam memenuhi 10 Penilaian Objektif
pada saat Sidang Tesis yang dapat mempermudah
pembimbing
dalam
menginput
Penilaian
Pembimbing juga memberikan informasi seputar
Penilaian Pembimbing yang bisa diakses kapan saja
dan dimana saja.[8]
Penelitian ini dilakukan oleh Erick Febriyanto, dkk.
(2018), yang berjudul “Aplikasi Sistem Penilaian
Penguji Berbasis YII Framework Sebagai Media
Input Nilai Mahasiswa Sidang Tugas Akhir dan
Skripsi Pada Perguruan Tinggi” penelitian ini
mengulas tentang pembuatan suatu sistem penilaian
penguji yang dapat diakses secara online dan
terhubung dengan sistem PESSTA+ sehingga
menjadi lebih tersusun, terorganisir, efektif dan
efisien.[9]
Penelitian ini dilakukan oleh Erlianti Putri, dkk.
(2017), yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Data
Anggota dan Informasi Kegiatan Taekwondo
Indonesia Kota Cimahi Berbasis Web” penelitian
ini mengulas tentang Sistem Informasi Pendataan
Anggota Taekwondo Indonesia Kota Cimahi
berbasis web dengan menggunakan metode
Waterfall yang bertujuan untuk mempermudah
pendaftaran peserta Ujian Kenaikan Tingkat.[10]
Penelitian ini dilakukan oleh Santoso Pamungkas,
dkk. (2018), yang berjudul “Sistem Pendukung
Keputusan Penilaian Ujian Kenaikan Tingkat
Taekwondo Menggunakan Metode Weighted
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Product
WP-FMADM”
Penelitian
ini
mengusungkan
sebuah
sistem
pendukung
keputusan dengan menggunakan metode Fuzzy
Multiple Attribute Decision Making (MADM)
dengan tujuan mencari penjumlahan terbobot dari
rating kinerja pada setiap opsi dari semua atribut
dimana yang berhak naik tingkat ujian sabuk adalah
yang memenuhi kriteria kenaikan tingkat.[11]
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisa Permasalahan
Dengan adanya kemajuan teknologi yang amat
pesat, siapapun bisa dengan mudahnya mendapatkan
sebuah informasi dari berbagai sumber, termasuk
melalui media online. Dikarenakan besarnya
kebutuhan akan informasi, saat ini banyak situs
website resmi di bidang perdagangan, kelembagaan,
di bidang pendidikan maupun di dalam bidang
olahraga, dalam bidang olahraga beladiri, banyak situs
website resmi yang memberikan informasi seputar
olahraga beladiri yang dapat diakses oleh public.
Namun, belum adanya sistem yang mendukung untuk
kegiatan Ujian Kenaikan Tingkat secara online. Pada
sistem penilaian penguji yang berjalan di Pengcab
Taekwondo Indonesia Kabupaten Tangerang masih
menggunakan sistem manual yang masih memiliki
kekurangan yang perlu dianalisa dan dikembangkan
menjadi sistem yang lebih bermanfaat bagi penguji
UKT sabuk dan bisa diakses secara online.
B. Use Case Diagram Sistem Yang Berjalan

Gbr 1. Use Case Diagram Alur yang Berjalan

Berdasarkan pada gambar Use Case Diagram
yang ada diatas, Dapat dijelaskan secara berikut
Taekwondoin mempresentasikan gerakan yang diuji
dan terdapat 4 (Empat) actor yaitu Taekwondoin,
pelatih Taekwondoin, pengurus provinsi dan Penguji.
Setelah Taekwondoin selesai presentasi gerakan yang
diuji dan tanya jawab. Penguji memberikan
Taekwondoin nilai UKT setelah selesai memberikan
nilai Penguji memberikan hasil nilai ke Bid. UKT dan
Bid. UKT merekap nilai setelah itu Pengurus provinsi
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Banten dan Pelatih Taekwondoin mengambil hasil
penilaian ke Bid. UKT.
C. Pemecahan Masalah dan Implementasi
Setelah
mengamati
dan
meneliti
dari
permasalahan tersebut terdapat beberapa alternatif
pemecahan masalah yaitu dengan membuat sistem
penilaian penguji di Pengcab Taekwondo Indonesia
Kab. Tangerang untuk memudahkan penguji UKT
maupun administrasi dokumen ke Pengurus Provinsi
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
sistem Ujian Kenaikan Tingkat sabuk dan bisa
mendapatkan informasi lebih efektif dan efisien ini
untuk mempermudah proses penilaian Ujian
Kenaikan Tingkat bagi Taekwondoin Kabupaten
Tangerang . Situs web adalah halaman web yang
dapat digunakan menggunakan koneksi Internet.[12]
Agar menuntaskan permasalahan yang ada diatas,
maka terdapat pemecahan masalah yaitu maka
diperlukannya suatu sistem yang memudahkan
penguji untuk menginput Penilaian Penguji dan
mendapatkan informasi seputar Penilaian Penguji
yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun secara
online serta lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini
menggunakan Framework PHP yang disebut Laravel.
Tujuan penggunaan Laravel untuk adalah karena
Laravel itu Composed Powered, dibekali dengan
command line tools bernama “Artisan” yang dapat
membantu melakukan database migration, database
seeding, tail, dan lain-lain, serta Beautiful Template
Engine dimana sangat mempermudah dalam
pembuatan syntax.
Hasil penelitian ini akan menunjukkan bahwa [13]
dengan diimplementasikan nya Sistem Penilaian
Penguji ini mempermudah penguji dalam proses
penginputan nilai, administrasi dokumen ke bagian
Pengurus Provinsi, paperless, efektif, dan efisien.
D. Listing Program
Listing Program berikut adalah proses login
Penilaian Penguji menggunakan prototype agar dapat
mengakses sumber daya hanya dengan menggunakan
satu akun pengguna saja.[14] Pengguna dengan cukup
melakukan proses autentikasi hanya sekali untuk
mendapatkan izin akses terhadap layanan yang
disediakan. Tujuan dari perancangan aplikasi ini
adalah untuk dapat [15] mempermudah penguji ujian
Kenaikan Tingkat dalam menilai Taekwondoin ketika
Ujian Kenaikan Tingkat.
Berikut adalah listing program dari sistem Penilaian
Penguji:
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@extends('template')
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@section('content')
<div class="col-sm-9">
<table class="table table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th
colspan="9"><button data-toggle="modal" datatarget="#myModal" type="button" class="btn btnsuccess">Tambah</button></th>
</tr>
<tr>
<th>No.Reg</th>
<th>Nama
Taekwondoin</th>
<th>Basic
Movement</th>
<th>Teknik
Tangan</th>
<th>Teknik Kaki</th>
<th>Rangkaian
Jurus
(Poomsae)</th>
<th>Fight/Kyourugi</th>
<th>Kyukpa</th>
<th>Total</th>
<th>Action</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
@foreach($taekwondoin
as
$data):?>
<tr>
<td>{{$data->noreg}}</td>
<td>{{$data>namatkd}}}</td>
<td>{{$data->bm}}</td>
<td>{{$data>teknik_tangan}}</td>
<td>{{$data>teknik_kaki}}</td>
<td>{{$data>teknik_kaki}}</td>
<td>{{$data>poomsae}}</td>
<td>{{$data>kyourugi}}</td>
<td>{{$data>kyukpa}}</td>
<td>{{$data->total}}</td>
<td><button type="button" datatoggle="modal"
data-target="#myModal"
class="btn
btn-warning"
id="edit_nilai"
onclick="edit('{{URL::route('taekwondoin.edit',$
data->noreg}}');" data-toggle="modal" datatarget="#myModalUpdate"
>
Tambah/Edit
Nilai</button><br>
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<button type="button"
class="btn btn-success" onclick="myFunction()"
style="margin-left:10px">Submit</button></td>
</tr>
@endforeach
</tbody>
</table>
Gbr 2. Script Tampilan Penilaian Penguji

Gambar 2 merupakan listing program untuk
tampilan page Penilaian Penguji yang terdapat pada
sistem Penilaian Penguji UKT.

Gbr 3. Homepage Website Sistem Penilaian Penguji (Prototype)

Gambar 3 adalah tampilan homepage awal pada
website Sistem Penilaian Penguji UKT Sabuk yang
masih dalam bentuk prototype oleh Pengcab
Taekwondo Indonesia Kabupaten Tangerang yang
dapat memberikan informasi seputar hasil penilaian
penguji atau ujian yang sudah dilalui sebelumnya dan
konsep desain yang bisa diakses secara online.
Karena, pada sistem penilaian penguji yang berjalan
saat ini di Pengcab Taekwondo Indonesia Kabupaten
Tangerang masih menggunakan lembar penguji
dimana akan diterapkannya penilaian penguji di UKT
guna bisa diakses secara online. Oleh sebab itu
dibuatlah sistem dan fitur mengenai sistem penilaian
Penguji pada Ujian Kenaikan Tingkat sabuk
Taekwondo.

Gbr 4. Tampilan Form Penilaian Penguji

Gambar 4 adalah tampilan untuk form Penilaian
Penguji Ujian Kenaikan Tingkat dimana penilaian ini
sama dengan komponen penilaian pada lembar
penguji. Terdapat 5 komponen yaitu basic movement,
gerakan teknik tangan, gerakan teknik kaki, rangkaian
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gerakan jurus (poomsae), fight/kyourugi, dan teknik
pemecahan benda keras (kyukpa) yang masingmasing komponen memiliki jumlah nilai yang
berbeda .

[6]
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[7]

[8]

[9]
Gbr 5. Tampilan Penilaian Penguji

Gambar diatas adalah tampilan akhir ketika
penguji sudah melakukan penilaian Ujian Kenaikan
Tingkat
dimana
selanjutnya
penguji
bisa
memfinalisasi
hasil
ujian
tersebut
untuk
mengakhirinya. Apabila UKT sudah dilakukan
finalisasi yang berarti menandakan bahwa UKT sudah
selesai dan tidak bisa dilakukan perubahan atas nilai
tersebut.

[10]

[11]

[12]

IV. PENUTUP
Berdasarkan pengamatan yang telah dikerjakan
dan telah sesuai dengan apa yang ingin
divisualisasikan, dapat diambil kesimpulan yaitu
dengan adanya sistem Penilaian Penguji UKT pada
Pengcab Taekwondo Indonesia Kabupaten Tangerang
sangat memudahkan penguji UKT dalam melakukan
penilaian ujian. Dimana sistem dapat diakses
dimanapun dan kapanpun secara online. Sangat
memudahkan Penguji hanya perlu mengakses website
sistem penilaian Penguji UKT dan menilai performa
taekwondoin tanpa perlu menulis lagi di lembar
penguji dan paperless .

[13]

[14]
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